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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Produk merupakan barang-barang yang ada dan disediakan di toko untuk 

dijual. Produk yang disediakan di toko harus ditata dengan baik agar dapat menarik 

perhatian konsumen untuk membeli. Produk yang ditata pada suatu toko akan 

tergantung pada jenis toko. Penataan produk pada toko baju akan berbeda dengan 

penataan produk pada toko retail. Display toko akan mencerminkan sebuah 

gambaran yang ada di dalam toko agar konsumen mengetahui jenis produk yang 

dijual dengan cara penataan produk (product display). Penataan yang menarik akan 

merangsang keinginan konsumen untuk membeli. 

Konsumen terkadang membeli suatu produk tanpa memiliki rencana 

terlebih dahulu. Keinginan untuk membeli tersebut sering kali muncul di toko yang 

menyadiakan banyak jenis produk atau mall sebagai tempat untuk berbelanja atau 

sekedar jalan-jalan. Keputusan pembelian dapat terjadi ketika konsumen 

dihadapkan oleh pemilihan dari dua atau lebih alternatif yang ada, artinya syarat 

seseorang dapat membuat keputusan haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan 

(Schiffman, 2004). Salah satu faktor yang mendorong seseorang bisa tiba-tiba 

membeli tanpa memiliki rencana terlebih dahulu karena adanya product display 

yang menonjol (Buediono, 2003).   

Penataan produk (product display) yang biasanya terlihat pada toko akan 

membangkitkan selera konsumen untuk membeli. Display tersebut dapat 

membangkitkan keinginan  konsumen, sehingga konsumen merasakan kebutuhan 

yang mendesak untuk membeli produk yang dipromosikan tanpa ada rencana untuk 
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membeli sebelumnya. Keputusan seperti ini sering disebut sebagai pembelian tidak 

terencana (impulse buying). Barang yang dibeli secara tidak terencana merupakan 

barang-barang yang diinginkan pada saat itu. Pembelian tidak terencana dapat 

dijelaskan sebagai tindakan pembelian yang dibuat pada saat itu juga karena 

perasaan positif yang kuat mengenai suatu benda.  

Mini market merupakan pasar moderen yang saat ini telah berkembang 

pesat. Konsep yang digunakan biasanya adalah store enviroment, yaitu konsep 

pengembangan place yang terfokus pada penjualan retail (eceran) dan langsung ke 

konsumen akhir.  Product display sangat diperlukan pada perusahaan retail untuk 

menarik perhatian konsumen sehingga konsumen tertarik untuk melakukan 

pembelian. Produk yang ditata dengan rapi pada minimarket, dikelompokkan 

menurut jenis dan manfaat produk, akan memudahkan konsumen dalam memilih 

jenis barang yang diperlukan. Product display membantu menarik perhatian 

konsumen melalui indra penglihatan dengan cara penataan ruang dan penyusunan 

produk, sehingga konsumen akan merasa betah dan nyaman dalam berbelanja.  

Indomaret merupakan perusahaan franschise yang bergerak dalam bidang 

jasa berfungsi menjualkan produk yang diproduksi oleh produsen produk, dengan 

standart penjualan yang sama di seluruh gerai Indomaret yang ada. Indomaret 

termasuk mini market modern yang menjual kebutuhan sehari-hari memberikan 

aneka ragam kebutuhan yang terbatas dengan lokasi yang terjangkau. Kenyamanan 

berbelanja, lokasi dekat dengan rumah, harga relatif murah, dan barang yang 

disediakan lengkap, membuat sebagian besar orang tertarik untuk melakukan 

pembelian pada minimarket Indomaret. Minimarket ini juga mempersilahkan 
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pengunjung untuk melayani dirinya sendiri dalam mencari kebutuhan seperti 

perlengkapan sehari-hari, perlengkapan perawatan tubuh dan lain-lain.  

Melihat fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti minimarket 

Indomaret. Indomaret yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Indomaret yang 

berada pada kota Malang dan kabupaten. Indomaret yang akan diteliti harus 

memiliki tempat yang strategis, yang berpotensi banyak dikunjungi oleh konsumen 

seperti lokasi dekat dengan pasar, tempat kerja dan lembaga organisasi, hal ini 

dilakakukan untuk mencari konsumen implus. Indomaret menjadi pilihan dalam 

penelitian, karena minimarket ini sudah banyak dikenal dan diketahui oleh 

masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya gerai Indomaret yang ada bahkan 

sampai di daerah-daerah kecil. Menurut Tulus, 2004 dalam persaingan indusri retail 

menyebutkan bahwa bisnis eceran di Indonesia dikuasai oleh Indomaret.  

Indomaret memfokuskan diri pada area pemukiman, perkantoran dan 

fasilitas umum. strategi yang diterapkan minimarket ini adalah melakukan 

segmentasi dari target pasarnya. Sasaran Indomaret lebih pada ibu rumah 

tangga/perempuan dan kelas menengah. Melihat hal tersebut tidak heran apabila 

Indomaret mudah di jumpai bahkan sampai di daerah-daerah kecil dan menjadi 

pilihan bagi konsumen untuk melakukakan pembelian pada minimarket ini. 

Minimarket ini juga menggunakan product display dalam melakukan strategi 

penjualan langsung ke konsumen akhir. Dengan alasan tersebut peneliti tertarik 

untuk meneliti  pengunjung Indomaret dalam melakukan pembelian impulsif. 

Pada penelitian ini responden yang akan diteliti adalah konsumen yang 

pernah mengunjungi dan pernah melakukan pembelian impulsif pada minimarket 

Indomaret. Mereka yang pernah melakukan pembelian pada minimarket Indomaret 
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diharapkan sudah memiliki pengetahuan tentang pengalaman mereka ketika 

berbelanja sehingga dapat membantu untuk memberikan data yang dapat 

dipertanggung-jawabkan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang product display. Product display pada penelitian ini  dilihat dari 

letak penyajian produk dan metode penyajian produk, dan impulse buying dengan 

judul “Pengaruh Penataan Produk (Product Display) terhadap Pembelian Tidak 

Terencana (Impulse Buying) pada Indomaret”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas beberapa masalah yang akan di teliti 

berkenaan dengan product display dan impulse buying sebagai berikut:   

1. Apakah letak penyajian produk berpengaruh terhadap impulse buying pada 

minimarket Indomaret? 

2. Apakah metode penyajian produk berpengaruh terhadap impulse buying pada 

minimarket Indomaret? 

3. Apakah product display (letak penyajian produk dan metode penyajian produk) 

berpengaruh secara simultan terhadap impulse buying pada minimarket 

Indomaret? 
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C. Batasan Masalah. 

Penelitian ini sebenarnya memiliki cakupan yang luas, oleh karena itu di 

dalam penelitian ini dibuat suatu batasan penelitian, adapun batasan di dalam 

penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut: 

1.  Product display di dalam penelitian ini terbatas pada: letak penyajian produk 

dan metode penyajian produk pada Indomaret yang dianggap dapat 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan impulse buying. 

2. Letak penyajian produk terbatas pada pemajangan menurut kelompok barang, 

pemajangan menurut ukuran, pemajangan menurut bentuk, pemajangan 

menurut warna, pemajangan menurut desain dasar posisi penampilan produk 

dari produsen, dan pemajangan barang menurut harga barang. 

3. Metode penyajian produk terbatas pada shelfing display, pagging display, 

folding display, stacking display, dumping  display. 

4. Konsumen terbatas pada konsumen yang pernah berkunjung pada miminarket 

Indomaret, yang sebelumnya sudah melakukan pembelian tidak terencana 

(impulse buying). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh letak penyajian produk terhadap 

impulse buying pada minimarket Indomaret. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh metode penyajian produk terhadap 

impulse buying pada minimarket Indomaret. 
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3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh product display (letak penyajian 

produk dan metode penyajian produk) secara simultan terhadap pembelian 

impulsif pada minimarket Indomaret. 

 

E.   Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka kegunaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dapat dijadikan proses pengembangan wawasan dan menambah 

ilmu pengetahuan  dengan mengakaji aspek teoritis dan cara praktis untuk 

mengetahui variabel yang dapat mempengaruhi keputusan Impulse buying. 

2. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

tentang  pengaruh display produk terhadap pembelian  impulsif. 

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah 

pengetahuan dan untuk dapat diteliti lebih lanjut dengan menggunakan variabel 

lain. 

 

 


